
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă  E N IȘ

DECIZIE nr. 2/
                                           din  20 mai  2022                              Proiect

                                                                                                         
Cu privire la casarea bunurilor  uzate                                                                                  

       În temeiul art. 43, alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436/ 2006 privind administra iaț
publică locală, cu modificările i completările ulterioare, art. 8 al Hotărârii Guvernuluiș
Republicii  Moldova   nr.  500  din  12  mai  1998  „Despre  aprobarea  Regulamentului
privind casarea bunurilor uzate,  raportate la mijloacele fixe”,  examinând materialele
prezentate  de  către  Aparatul  pre edintelui  raionului   i   nota  informativă,  Consiliulș ș
raional DECIDE: 

     1.   Se  autorizează  casarea  bunurilor  uzate,   proprietate  a  raionului,  aflate  în
gestiunea Aparatului preşedintelui raionului, conform anexei.
     2.  Se împuternice te pre edintele raionului Viorel Jardan, să semneze Registrulș ș
actelor mijloacelor fixe supuse casării.
     3.  Se pune în sarcina contabilului- ef al aparatului preşedintelui raionului Străşeniș
efectuarea modificărilor respective în eviden a contabilă, conform legisla iei în vigoareț ț
i actului de casare, cu predarea ulterioară a tehnicii de calcul uzate către o institu ieș ț

specializată în reciclarea acesteia.
     4.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (V. Jardan).
     5.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                          

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU

                                                                    



                                                                                                                                                                                                   Anexă
                                                            la Decizia Consiliului raional Stră eniș

                                                                                                                                                                                                                                                                                   nr. 2/         din    20  mai    2022

Lista bunurilor uzate supuse casării aflate în administrarea Aparatului pre edintelui raionuluiș

Nr.
d/o

Denumirea şi marca mijlocului 
fix

Nr. de
inventar
sau de 

stat

Anul
punerii în
funcţiune

Valoarea
de intrare,

lei

Valoarea
probabilă
rămasă la
expirarea

duratei utile de
funcţio-nare, 

lei

Codul de 
clasificare

Durata de
funcţio-

nare utilă 
(norma
anuală

de uzură), 
ani 

(%/an)

Uzura
calculată, 

lei

Valoa-rea
de bilanţ, 

lei

Gradul
uzurii,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Ferestrău moto 14 31400068 2016 7384,00 - 314 5 7384,00 0.00 100%

2. Boiler Garanterm CT150V 31410002 2011 3324,00 - 314 8 3324,00 0.00 100%

3. Sistemă de încălzire electrică 31400031 2009 4533,50 - 314 8 4533,50 0.00 100%

4. Sistemă de încălzire electrică 31400031 2009 4533,50 - 314 8 4533,50 0.00 100%

5. Monitor 31400017 2011 2500.00 - 314 3 2500,00 0.00 100%

6. Laptop Fugitsu Amilo 31460096 2011 8910,00 - 314 3 8910,00 0.00 100%

7. Telefon mobil iPhone 6s 16GB 31460082 2016 19080,00 - 314 5 19080,00 0.00 100%

8. UPS 31420043 2015 620,00 - 314 6 620,00 0.00 100%

9. UPS 31400009 2015 849,00 - 314 6 849,00 0.00 100%

10. UPS 31420024 2013 720,00 - 314 6 720,00 0.00 100%

11. UPS 31400055 2015 590,00 - 314 6 590,00 0.00 100%

12. Telefon mobil A5 Samsung Galaxi 31460079 2017 5000,00 - 314 5 5000,00 0.00 100%

13. Telefon panasonic 31620028 2015 712,50 - 316 5 712,50 0.00 100%

14. Jaluzele 31630135 2012 1839,50 - 316 3 1839,50 0.00 100%

15. Jaluzele  192 buc 31630143 2013 14384,84 - 316 3 14834,84 0.00 100%

16. Scaune verzui 2buc 31630206 2012 1126,00 - 316 5 1126,00 0.00 100%

17. Scaun pentru oficiu 31630196 2012 690,00 - 316 5 690,00 0.00 100%

18. Scaun rotativ 31630198 2012 1500,00 - 316 5 1500,00 0.00 100%



19. Scaun  C - 307 31630252 2003 7002,00 - 316 5 7002,00 0.00 100%

Total 85748,84



Notă informativă
la proiectul de decizie   „Cu privire la casarea bunurilor uzate”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Aparatul pre edintelui raionului.ș
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la casarea bunurilor uzate” a fost elaborat ca urmare a
evaluării stării tehnice de către Comisia  de casare a mijloacelor fixe, aprobată prin
Dispozi ia  pre edintelui  raionului  nr.  35  din  05  mai  2022.  Luând  în  considera ieț ș ț
termenii de exploatare, examinarea stării tehnice a bunurilor uzate, comisia a stabilit
că bunurile se află în stare nesatisfăcătoare, uzura este de 100%,  sunt  nefunc ionaleț
i  imposibil  de  reparat  din  lipsa  pieselor  de  schimb.  Ulterior,  după  efectuareaș

controlului  asupra  scoaterii  din  exploatare  a  mijloacelor   fixe,  au  fost  întocmite
procesele-verbale de casare a mijloacelor fixe.
Finalită ile  urmărite  prin  adoptarea  actului  respectiv  constau  în  scoaterea  de  laț
eviden a contabilă a bunurilor uzate. ț
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  
Principala prevedere a proiectului de decizie privind casarea bunurilor uzate  constă în
reglementarea procedurii de casare a bunurilor uzate raportate la mijloace fixe.
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul deciziei a fost avizat de către  Serviciul juridic,  vicepre edintele raionului,ș
contabilul- ef al Aparatului pre edintelui raionului,ș ș  secretarul interimar al Consiliului
raional.  În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea  Consultări
publice a proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.
(3) din Legea integrităţii nr. 82/2017 proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de
către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element care ar
favoriza corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art.  37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul
deciziei  a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a
Consiliului  raional,  care a  expertizat  actul  respectiv  i  a constat  că corespunde caș
structură, conţinut şi nu contravine  legisla iei.ț
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi
se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Contabilul- ef al Aparatului pre edintelui raionului                       ș ș

http://www.crstraseni.md/

